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Hei alle Gammelbilens Venner! 

Takk for sist! Nå er høsten 
kommet og vi går inn i den siste 
tiden med bruk av gamle biler. 
Hvis værgudene vil så kan vi nok 
få noen flotte dager til før bilene 
settes på stallen. 

 
 

Vi har hatt en innholdsrik sommer med turer og treff. Mange flotte onsdagsturer med cab 
& co. Selv fikk jeg også med meg et flott MG treff i Farsund i slutten av juni med kjøring 
på ellers lukkede veier, pluss testing av flystripen på Lista Flyplass. Vi var også en stor 
gjeng som kjørte felles til Morgedal og Sjøormløpet. Brannbilen til Tor  Inge ga opp, men 
ellers en flott tur med mye sosialt samvær.  Vi var også invitert til Nato på Jåttå til å stille 
ut biler og å fortelle om klubben og museet. Takk til de som var med å gjorde dette mulig. 

Klubben arrangerte også overnattingstur til vakre Sogndalsstrand i slutten av august. Her 
gikk turen på noen fantastiske veier som de fleste ikke hadde kjørt på før. Flott hotell med 
god mat. Takk til Leif Skare for regi av turen. 

Ellers er det kjekt å se at det er godt besøk på museet, alltid nye ansikt å se selv for oss 
som ferdes her oppe regelmessig. 

Neste store som skjer for klubben er at vi skal ha veteranbilutstilling i Hegrehallen 9-10 
oktober. Takk til alle som har sagt seg frivillig til å være med for å få gjennomført dette, 
men vi trenger alltid flere så det er bare å ta kontakt. 

Etter fleres ønsker om Danmarkstur til sommeren, så vil styre se på muligheten til å få 
arrangert en fellestur til neste år. Nærmere informasjon vil bli gitt på senere tidspunkt. 

Huske å besøke vår hjemmeside  www.gammelbilen.no  flittig, her er alltid masse nyttig 
informasjon. 

Jeg vil ønske alle en god høst og ser frem til å treffe dere på medlemsmøter eller på 
søndagspraten på museet. 

Hilsen 

Odd Arild   

 

 

Odd Arild 
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Sommeren går fort for den som 
driver med gammelbil som hobby. 
 
Aktiviteter er det mange av og 
slik en spredning,- fra kaffekos 
om søndagen på museet til 
markedsplasser og Danmarkstur  
med go-bilen 
 
 
 
. 
 

    Redaktørens ord 
       Hei igjen alle medlemmer av Gammelbilens Venner ! 
 

 

Vår mangeårige formann og tidligere redaktør Roger Thompson er gått bort. Dere vil 
finne noen gode minneord om ham videre i bladet. For min egen del var han en person 
som jeg trivdes å være sammen med.  
 
Det er besøket på museum i Sverige som blir hovedreportasjen i dette nummeret. Og jeg 
prøver å formidle bilder som kan gi medlemmene noe som er verdt å vite innen historien 
rundt bilene tilhørende vår hobby. Og en sykkelbil kan være fornuftig både for den ene 
og den andre. 
 
For meg var det artig og lærerikt å få være med i Sandnes havnevesen gruppen for 
Havnedagene i Sandnes havn. Opplegget var å samkjøre dette med Tempoklubben som 
hadde samling og utstilling på havneområdet. Veteranbåten ” Sandnes”  lå til kai og var 
hotellbåt for ”Tempoistene”. Gammelbilens Venner ble trukket inn for å få tidsriktige 
nyttekjøretøyer til arrangementet. Og Rutebilhistorisk  Forening hadde fått oppgaven å 
hente folk på gamleheimene til omvisning på kaien. De stilte velvillig opp med 
nyrestaurert Hølebuss for anledningen. – Og hva lærte jeg så av å få være med i 
planfasen? Jo! Samarbeid med andre klubber  om en felles målsetting om å få bidra. Den 
andre erfaringen jeg fikk var å overnatte på båten. Jeg hadde lugar rett under dansegulvet 
som gynget i takt med musikken. Søvn ble det lite av- for jeg fikk ikke  sove. Da 
musikken sto på var jeg så oppøst av nostalgisvisker -og etterpå ble det så stille at det tok 
sin tid å lande. 
 
Det hele toppet seg da prinsesse Martha Louise entret plassen for å gå om bord i Sandnes 
en times tid. 
 
Med hilsen 
 
redaktøren 
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Et stort hjerte i en liten bil sluttet plutselig å slå. Roger Thompson døde brått og uventet lørdag 
26.juni. Roger ble født i England for 72 år siden. Som nysgjerrig ungdom syklet han på kryss 
og tvers i Europa. Noen av turene gikk til Norge. Det var på en av disse sykkelturene han møtte 
Sissel, som ble hans hustru gjennom 40 år, og mor til deres to døtre. 
Sammen bygde de opp et hjem hvor enhver som kom innom følte seg spesielt velkommen. 
Gjestfriheten stoppet ikke med de nærmeste vennene, men inkluderte etter hvert trofaste gjester 
etter at Roger og Sissel som førtidspensjonister startet med bed & breakfast i huset på Våland. 
Roger var kunnskapsrik og interessert i svært mange ting, fra fotografens og musikerens 
estetiske innlevelse til mekanikerens sans for praktiske detaljer.  Med enestående sans for 
mekanikk utviklet han en sterk veteranbilinteresse, og ble mangeårig formann i Gammelbilens 
Venner. 
Han var alltid å finne i garasjen, mellom alle bildelene og verktøy i alle fasonger, iført 
kjeledress. Det var alltid hjelp å få fra denne garasjen, når bilen ikke ville mer. Delelageret var 
bredt, plassen trang, humøret høyt, og hjelpsomheten uendelig. Til klassisk musikk forvandlet 
han slitne Rovere, Jaguarer, MGer og Forder til praktbiler.  Biler som han senere regelmessig 
kjørte brudepar i, eller dro på sommerlige langturer 
 sammen med Sissel og gode venner, eller rett og slett en lang 
 kveldstur  på Jærens småveier. 
Han var en estetiker men ingen snobb. Sammen med sin 
 Sissel dro han på campingtur i en liten veteran-Messerschmidt 
på størrelse med en jagerfly-cockpit.  Sissel i baksete med barn 
 på fanget, en reservegearkasse  på gulvet, og en strålende 
 fornøyd familiefar i forsetet. 
Roger arbeidet for Schlumberger, Mobil og senere Statoil,  
hvor han avsluttet sitt yrkesliv som overingeniør. 
 Roger hadde et stort hjerte og et klokt hode, men selv 
tok han liten plass. Han var festens egentlige helt, 
 den som lot andre stå i sentrum. Der er derfor tomrommet  
etter ham er så stort. Veteranbilvennene sender sin sterke 
 medfølelse til Sissel og døtrene Marianne og Elizabeth. 
 
På vegne av Gammelbilens Venner og hans veteranbilvenner. 
 
Terje I. Våland 

 

Tidligere formann og 
redaktør i Gammelbilens 
Venner  

Roger Thompson er død 
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I sommer var vi på tur i Sverige og  Arvika fordonsmuseum var vårt museumsbesøk.  Det var 
utstilt riktig gamle biler og den første jeg vil presentere er  denne røde Reoen fra 1906. Det er en 
modell B Runabout med 1 sylindret motor under sete. Under panseret har vi radiator og batteri. 
T -Forden på bilde under fanget fort oppmerksomheten. En riktig messing-Ford. Radiatorkappe, 
lykter og navkapsler var i messing helt frem til 1915. På neste side kan vi ta en  Mitchell 1919….. 

Tekst og foto: Kåre G. Sem 
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modell. Den sjarmerte oss , men disse mellomklassebilene fra den tiden var vel nokså like  og 
bygget over samme lest. Modellen hadde betegnelsen E40 5  passasjerer Tourer . Denne 
modellen ble presentert i februar 1919 og i reklamen ble den kalt ” Victory modell” for å 
markere at krigen var over og vunnet. Motoren er 6 sylindret og sideventilert, og bilen var 
utstyrt med lamellkobling  i stedet for den gamle konkoblingen. Mitchell gikk konkurs i 1923.  

 

 

Benz 16/40 PS er merkenavnet til 
messingbilen på bilde under. 
Bilen kom til Sverige fra New 
Zealand i meget dårlig forfatning. 
Hele karosseriet er nytt og 
innredningen ble ferdiggjort ved 
at den kom til Norge etter noen 
år. 

Benz firmaet hadde stor fremgang på raserbanen og gjorde flere rekordforsøk i perioden 1907 – 
1911, blant annet med en bil som bar navnet ” Blitzen Benz” I 1910 gikk lastebilfirmaet 
Gaggenau inn i Benz. Fra 1910 hadde Benz stor produksjon av store  personbiler som alle hadde 
4 sylindret sideventilert motor. I 1926 kjøpte Benz opp konkurrenten Daimler.  

Jeg har lyst til å vise andre utstilte klenodier, bla om ! 
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Her har vi noe for enhver smak fra den lekreste 
sportsbilen , samt minibil ( Fulda 1959 ) 

 bak til høyre , kjerre og sykkelbilen Fantom 

 

 

 

FORTSETTELSE 
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Tegninger på denne sykkelbilen 
ble solgt allerede i 1940-årene. 
Bilen bygdes  av to personer i 
Karlstad i 1993 og hele jobben 
tok 800 timer. Stammen er av 
firkantstål og karosseriet er av 
aluminium.  Vekten er ca.100 kg. 

Det er oppnådd en toppfart på 
44km/t  

 

Sykkelen har også fått sin plass 
på museet. Alt på den tiden ble 
syklene bygd i alle varianter. 

 

Nederst en godbit for 
motorsykkelgjengen.  

Nærmest en Indian Chief 1946. 



 

 

 

     

   DODGE, DK EIGHT 1932- OTTO HELLAND 
     Tekst og foto: Kåre G. Sem 

Otto Helland har vært bilinteressert lenge og 
vært medlem i klubben i ca 10 år. Otto og Dodgen 
er ofte å se på treff og arrangementer i 
Rogalandsområdet. 

Dodgen er importert fra Amerika, nærmere 
bestemt Tyson i Arizona. Bilen ble innkjøpt i 
2000. Han er den 3. eieren som har brukt den 
registrert. 

Fabrikken leverte  bilen med påbygget front fram 
til og med torpedoveggen. Ferdigstillelsen av bilen 
ble utført av underleverandør. I alt er de kun 
produsert 651 stk. av denne typen. 

Bilen har som modellen tilsier en rekke åtter. I 
tillegg har den en avansert innretning som gir bilen 
frihjul. 

De store flotte lyktene ble kun benyttet på 1932 
modellen 

Bil og mann fotografert i et tidsriktig 
miljø på Figgjo jernbanestasjon. Et 
prakteksemplar av en bil! 
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Nasjonal motordag i Sandnes 
 

Tekst: Øyvind Flatekvål, Foto: Øyvind Flatekvål / Kåre G. Sem 

 

Vår lokale GM-forhandler Sven Kvia AS stillte velvillig opp med sin 1938 Opel Super Six, som faktisk er firmaets første demo-bil!  
Videre bak fra venstre: 1959 Austin A35 Van, 1933 Diamond-T, 1959 Bedford, Opel Blitz, 1946 Chevrolet Truck, 1964 Dodge brannbil,1954 
IFA-Horch, 1967 Scania Vabis og 1966 Hanomag Matador. 
 

I år feirer Sandnes sitt 150 års-jubileum, og i 
den forbindelse ble det arrangert havnefest 11-
12.juni. I Sandnes er vi så heldige at vi har en 
havnesjef som også er bilentusiast og medlem 
i klubben vår, så dette ble en glimrende 
anledning til å markere nasjonal motordag 
12.juni. Gammelbilens Venner, Norsk 
Tempoklubb, Rutebilhistorisk Forening stillte 
med kjøretøyer, det gamle nattruteskipet M/S 
Sandnes samt veteranbåtene Riskafjord II og 
Oscar II lå ved kaien, så det ble riktig så 
nostalgisk stemning på havneområdet. Tunge 
Motorgruppe har en stor samling veterane 
båtmotorer og hadde denne helgen tatt med 
seg noen av disse til Sandnes havn, slik at vi 
fikk den rette dunk-dunk lyden. 

 

 

 

GVs klubbstand. Rune Fotland og Mark Leffin m/datter holder stand i 
regnværet. Inne i teltet står Kåre Sems 1959 Austin A35 Van og Gaute 
Svindlands 1939 BSA 500 og 1963 Monark. 
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På fredagen kjørte busser fra RHF 
til flere sykehjem i distriktet og 
hentet beboere som fikk en tur til 
havnen for å gjenoppleve gamle 
dager. De som ønsket fikk seg også 
en tur på fjorden med Oscar II. 

Norsk Tempoklubb hadde det årlige 
Jonastreffet denne helgen. Med M/S 
Sandnes ved kai hadde de både 
nostalgisk innkvartering i skipets 
lugarer og festlokaler for helgen 
midt i utstillingsområdet, det blir 
neppe bedre enn det! 

 

 
Christian Sjøtun har funnet igjen og restaurert denne Volvoen som har tilhørt 
familiens gamle bedrift. Lauvås Landhandel kjøpte lastebilen ny i 1953.  
 

 
Norsk Tempo Klubb tok oppstilling utenfor M/S Sandnes, hvor de også holdt sitt årlige Jonastreff.  Denne båten gikk som nattruteskip mellom 
Sandnes og Bergen fra den var ny i 1950 og frem til 1974. Det lykkes lokale krefter å få båten tilbake til hjemhavnen i 2007. 

 

  

Per Nysted deltok på Jonastreffet med sin 1955 Progress RHF kjørte beboere fra flere av byens sykehjem ned til havnen. 
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Gammelbilens Venner prioriterte først 
og fremst nyttekjøretøyer med lokal 
historie til utstillingen, men noen 
personbiler og motorsykler var også 
med for å vise bredden i gammel-
bilhobbyen. Dessverre var ikke 
værgudene på vår side denne helgen, 
så det ble ikke det store publikums-
oppmøtet som et slikt arrangement 
fortjener.  Men desto mer tid for en 
prat og informasjon om kjøretøyene 
fikk de som trosset været. Vi rigget 
oss til med telt hvor vi hadde plass til 
både  bil og motorsykler, samt bord og 
stoler så både gjester og utstillere 
kunne sette seg ned og få en kopp 
kaffe. Vi takker alle som velvillig 
stillte opp med kjøretøyer og som 
mannskap denne helgen. Spesiell takk 
til karene fra Tysnes som tok turen 
ned for å hjelpe til, det er god 
dugnadsånd! 

 

Per Nysted deltok på Jonastreffet med sin 1955 Progress RHF kjørte beboere fra flere av byens sykehjem ned til havnen. 

 
Klassikere både til lands og til vanns: Magne Gjesdals 1955 Bedford AC-5 foran Riskafjord II. 

 Oddgeir og Willy Tjessems 1967 Scania Vabis LS 56 har hatt sin fartstid på en 
flyplass, noe som forklarer en km-stand på kun 29000 km! 
 

 
Tungenes  Motorgruppe og Oscar II sørget for riktig motorlyd i havnen. 
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          Bli med RHF avd. Rogaland på tur til Danmark i dagene 7. -10. Okt.       Ut på tur aldri sur ! 

 

 

                                              

 

 

 

 
 

 

Turen blir som ”i gamle dager” –god tid, - 
på de  gamle smukke, danske 
hovedveiene,  -via noen små, mellomstore 
og smukke byer og selvsagt med vår egen 
veteranbuss; L-25627  
 

Formålet er en hyggetur hvor vi også besøker 2 av våre ”søster-foreninger”, h.h.v. 
Bushistorisk Selskab, - garasjen  i  Skælskør og Sporvejshistorisk Selskab og deres 
anlegg: Sporvejsmuseet i Skjoldnæsholm, - begge med tilhold på Sjælland. Ellers har 
vi satt av tid til et besøk på Nyborg Slott, v/Lillebælt. 

Vi har ankomst til Kr.sand Kl.15.30 og med bussavg. når vi er klarert og alle er på 
plass, ca. Kl.16.15 og med helt nødvendige stopp underveis, beregnes retur til 
Sandnes/Stavanger ca. Kl. 20.30/21.00 og i god tid for korr. med EkspressRutebilen til 
Haugesund og Stord. 

Bindene påmelding som skal være bet. og registrert  innen 26. Aug. 2010 hvor man 
oppgir romkategori og evt. hvem man reiser/deler rom med. Fullt navn, kjønn og 
fødselsår.  

Det er mulig å tegne Avbestillingsbeskyttelse: 

-den er frivillig men er god å ha i tilfelle sykdom. Pris kr. 50/- pr. pers. Den gir rett til 
refusjon v/sykdomsfrafall frem til avreise, mot legeattest. 

Avbestillingsbeskyttelse må tegnes innen 1 –en mnd før avreise. Legeattest må sendes 
Color Line senest 10 –ti dager etter avreise. 

For ytterliggere informasjon: 

Pr. tlf. 924 12 966/Svein Emil Stueland (plass kan også bestilles) 

Evt. via e-post: svein.emil.stueland@lyse.net (plass best.) 

Det tilrettelegges med priser for reisende som ønsker på og avstigning på bussen 
mellom Mandal –Kr.sand, samt evt. reisende som har fremmøte på egenhånd 
v/Terminalen i Kr.sand. Videre for reisende som tilslutter seg med overfarten Larvik –
Hirtshals, vil det bli utarbeidet egne priser. 

Velkommen om bord til en hyggetur. 

…med hilsen RHF-Rogaland. 
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Bilentusiastenes vårmønstring på 
Jærhagen 1.mai er et populært treff 
som viser stor bredde av hobby-
kjøretøyer. Det er entusiaster fra 
Opelregisteret og Ford M klubben 
som dro i gang dette treffet som et 
alternativ til Amcarklubbens 
vårmønstringen. Gode besøkstall 
både på Jærhagen og Kvadrat viser 
at det er rom for begge treffene, 
selv på samme dato. 

 

 

Tidlig femtitalls Ford F-1 som den gang gikk i tjeneste hos Nordstjernen Bryggeri 

 

GammelSaabens Venner stiller trofast opp, til venstre Eimund Lundes 1964 Saab 
96, til høyre 1974 Saab Sonett  

 

Tekst & Foto: Øyvind Flatekvål 

Herlig ekvipasje; Neil McKenzie eier denne 1969 Fiat 695 Abarth SS Replica med matchende tilhenger. 
 

 
Gammelbilens Venner hadde klubbstand for å pres-
entere klubben vår for publikum, og for at medlem-
mene  kunne treffes for drøs og en kopp kaffe. 
Under: Sjelden Daimler SP 250. 
 
. 
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NYTTEKJØRETØY ---- ofte en fryd for øyet  
Tekst og foto: Kåre G. Sem                                      

 
 

 

 

Dette bilde ble tatt på 
Entusiasttreffet 2010. 
En International og en 
Ford.  

Jeg antar at Forden er 
fra midten på 
femtitallet. 

På nederste bilde har 
jeg fanget opp en 
Chevrolet som antas å 
være fra midten av 
sekstitallet. 

15 

Kan noen av medlemmene hjelpe med å få frem data om disse bilene ? 



Fra gamle dager: 

Husk rabattavtalene! 
Vi har rabattavtaler hos følgende firmaer: 
 
-Exide Technologies AS – STAVANGER.  Maskinveien 4, Forus. Tlf: 51 81 58 80 
-Dekkmegler1. Hillevågsveien 97,  Stavanger. Tlf: 51 58 09 90. 
-Bilxtra Stavanger . Sjøhagen 9,  Hillevåg. Tlf: 51829550. 
-Rettedal Bilkontroll AS. Kleppveien 102,  Sola. Tlf: 51651151. 
-Nylund Bilelektrisk AS.  Lagårdsveien 127,  Stavanger. Tlf: 51 53 77 00 
-Veng ( tidl. Karosserideler AS) . Breiflåtveien 13, Stavanger. Tlf: 51 58 81 00 
- Bertel O.Steen Rogaland. Vassbotnen 9, Forus, telefon: 51 70 70 70. 
- Sandnes Elektro Diesel AS. Gjesdalveien 3, Sandnes. Telefon: 51681750 
- Mekonomen Sandnes. Vågsgaten 43, Sandnes. Tlf: 51 60 32 20 
 

Geir Myre fra Vennesla har sendt oss dette bildet av en gammel brannbil som sto på en lekeplass på 
Hinna tidlig på 60-tallet. Personene på bildet er Geirs tre brødre og to søskenbarn.  Bildet ble tatt i 
juni 1963 av hans far,  Karsten Myre. 
Ifølge vår egen brannbilekspert Tor Inge Fjermestad er det en Ahrens-Fox fra rundt 1930. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Referat fra styremøte 15.juni 2010: 
 

Tilstede:, Tilstede: Tor Inge Fjermestad, Øyvind Nielsen, Øyvind Flatekvål, 
Odd Arild Sundsteigen, Rune Fotland, Gaute Svindland. 

Sak 1: Arrangementer fremover. 
- Hegrehallen 9-10 okt. er i rute. Blir tatt opp igjen på styremøte etter sommeren. 
- GV er invitert til Nato velkomstmøte 14.august. Vi stiller med 8-9 biler. 
   Odd Arild er kontaktperson. 
- Tur til Sogndalstrand 21-22 aug. Info. kommer i Spilehjulet. 
- Medlemsmøter. Forslag til innhold på møtene i høst og vinter ble diskutert. 
- Grillfest Bråstein 29.juni. (en person dirigerer parkering) 
 
Sak 2: Status regnskap v/Kjell. 
Sak 3: Reklameartikler for GV. Odd Arild undersøker priser. 
Sak 4: Evaluering av arrangementer hittil i år. 
Sak 5: Leiekontrakt. Odd Arild jobber videre. 
Sak 6: Verving av nye medlemmer. 
           Vi jobber videre med den gode trenden vi er inne i. 
Sak 7: Status museum. Besøkstallet ligger på mellom 20-30 pr. søndag. 
Sak 8: Delemarked Bråstein. Brukt og delemarked utarbeides av styret. 
Sak 9: Eventuelt  
 
-Spilehjulet i A4 format?  Ca. 14000.- dyrere i året for trykking og porto.  
  Kåre Sem og Øyvind Flatekvål prøver å få laget et prøve eksemplar. 
-Refleksvester. Øyvind Flatekvål undersøker pris og lignende.  
 
________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 

 

Støtt Gammelbilens Venner gjennom Grasrotandelen! 
Ved å registrere klubben vår som mottaker av Grasrotandelen på 
spillekortet ditt, så støtter du Gammelbilens Venner med 5 % av det 
beløpet du spiller for hos Norsk Tipping. Den enkleste måten å 
registrere dette på er å oppgi klubbens organisasjonsnummer til 
kommisjonæren. Dette nummeret er: 991192026  

Kan også registreres på https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/  
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Terminliste Høst 2010 
 

Her er en terminliste for høsten  2010 over GVs og andre lokale arrangementer. Husk 
også at det hver søndag kl.12-16 hele året er uformelt medlemstreff på Rogaland 
Bilmuseum på Bråstein, og i sommerhalvåret er kjøreturer med Cab&Co hver onsdag 
kl.18:00. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Du finner alltid oppdatert terminliste og mer info om arrangementene på: 

WWW.GAMMELBILEN.NO 

 
September: 
 18.september: Høst Ekebergmarkedet. Info www.veteranvogn.no, e-post:   
n.v.k@online.no eller tel. 23380510. Arr: NVK  
18-19.september: Motorama Utstilling, Vardhallen, Haugesund. Arr: HACC 
28.september: Medlemsmøte med besøk hos Trafikksikkerhetshallen i Rogaland. 
Oppmøte i Vassbotnen 10 på Forus kl. 19:00 
  
Oktober:  
2-3.oktober: Lista-tur for alle eldre Volvo. Arr: Norsk Volvo PV klubb 
9-10.oktober: Utstilling i Hegrehallen, Sandnes. Arr: GBV 
25.Oktober: Medlemsmøte på Bråstein kl.19:00. Velkommen! 
 
November: 
12-14.november: Stumpemarked i Herning, Danmark. Busstur fra Stavanger arrangeres. 
30.november: Medlemsmøte på Bråstein kl.19:00. Høstens store utloddning står på 
programmet denne kvelden. Velkommen! 
 
Desember: 
12.desember: Julebord på Quality Airport Hotel, Sola. Kl.15:00 

Medlemsmøte 
 28.september 
Tirsdag 28. September er det tid for 
medlemsmøte igjen, og på dette møtet vil 
vi besøke Trafikksikkerhetshallen i 
Rogaland. Her får vi være med på en del 
simuleringer hvor vi får kjenne kreftene 
fra en kollisjon på kroppen, samt mye 
informasjon om trafikksikkerhet og det 
arbeidet som senteret gjør på dette 
området. Oppmøte på Trafikksikkerhets-
hallen i Vassbotnen 10 på Forus kl.19:00. 
  

http://www-a-m-k.net/
http://www-a-m-k.net/


 

 
 

 

 

Norges beste 
veteran 

forsikring ! 



Nytt fra styret 

 

 

 
Returadresse: Gammelbilens 
Venner, Postboks 3029 ,  
4095 Stavanger 
 

 

Bladet beskriver historier og 
usacars der entusiasmen er i 
fokus. Orginale, ombygde, 
moderne og klassiske usacars 
presenteres fire ganger årlig. 
 
4 utgaver i året – 44 fargesider 
 
200,- i året for abonnement 
 
Finnes ikke i butikkene 
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